CENTRUM
KONIPAS, z.ú.

“Centrum Konipas je cestou, jak připravit
české zemědělství na éru udržitelnosti
a rozvíjet moderní ekologické
zemědělství na malých farmách.“

Co Konipas každý rok přinese?

Vyškolí 4 mladé ekologické zemědělce,
v praktickém provozu malé farmy.
Vzdělá až 120 zemědělců a zájemců o
ekozemědělství v nejnovějších poznatcích
a praktických aplikacích udržitelného
zemědělství.
Poskytne prostor pro prožitek kontaktu
s půdou a zvířaty až pro 60 osob se
speciálními potřebami.
Poskytne prostor pro praxi až 20 studentům
odborné zemědělské školy.
Přetvoří 16 hektarů louky na multifunkční
ukázkovou krajinu, která podporuje
biodiverzitu a život v půdě.

Co už se Konipasu povedlo?
Získal od Nadace Pro půdu 16 hektarů pozemků, které
jsou trvale určeny pouze k ekologickému zemědělství.
Vytvořil plán přetvoření krajiny do funkčního
produkčního a estetického celku a realizuje první
výsadbu 2000 stromů a dřevin.
Zbudoval zázemí pro 2 první učně, kteří v roce 2021
absolvovali „konipasí výcvik“.
Připravil architektonický plán budoucího centra a získal
územní rozhodnutí pro první fázi zemědělských staveb.
Stal se výukovou farmou vzdělávacího programu
Farmářská škola.

Co Konipas ještě čeká?
Výstavba zázemí pro zemědělskou činnost a zpracování
produktů.
Projektování a výstavba budovy výukového centra a
ubytování.
Zbudování zázemí pro včely a pořízení včelína.
Zajištění statutu sociálně-environmentálního podniku.

Kdo ho tvoří?

Asociace místních potravinových iniciativ “Učíme lidi blízkému vztahu ke krajině
prostřednictvím jídla a zemědělství. Právě
Centrum Konipas je místem, kde je tento
vztah možné zažít intenzivně a plně. S rukama
v hlíně, ale i hlavou v oblacích. A přesně
taková dualita je pro nás velmi cenná.”
Nadace Pro půdu - “Chceme svěřovat nadační
půdu hospodářům, kteří o ni budou pečovat
šetrně a s láskou. Aby se to měli kde učit,
musí fungovat podobná místa jako Centrum
Konipas. Proto jsme do rozvoje centra vložili
prostředky na nákup pozemků a vstupní vklad
na základní provoz.”

Farma Lukava - “Vytvořili jsme fungující malou farmu
s moderním využitím koní a chtěli jsme předávat
naše zkušenosti dál. Zároveň jsme chtěli, aby naše
půda sloužila vyššímu záměru a pomáhala přetvářet
naši krajinu i lidská srdce.
Díky Centru Konipas to budeme mít možnost dělat
efektivně a ve větším rozsahu.”

Kolik to stojí?
Na vybudování Centra bude potřeba
30 milionů Kč v příštích 5 letech.

Budova pro
ubytování
6 000 000 Kč

Pořízení půdy
3 500 000 Kč

Zemědělské
budovy
6 000 000 Kč
Budova centra
13 500 000 Kč

Krajinné prvky
a výsadby
1 000 000 Kč

Kde jsme již prostředky získali?
Nadace Pro půdu 3,5milionu Kč.
Liberecký kraj a AOPK 750 tisíc Kč.
Nadace Partnerství 220 tisíc Kč.

Kde je chceme získávat
v budoucnu?
Dotace a granty.
Dárci / investoři.

Koho už jsme
nadchli?

Krajský úřad Libereckého kraje
finančně podpořil výsadbu a krajinné úpravy v
Centru Konipas a poskytuje i další nefinanční
podporu.
Ministerstvo zemědělství
zařadilo Farmu Lukava i její Centrum Konipas do
programu demonstračních farem s inovativními
prvky ekologického hospodaření.

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant
podporuje rozvoj Centra Konipas a budujeme
úzkou spolupráci.

Nadace Partnerství
zařadila projekt Centrum Konipas
mezi podpořené projekty programu
re-Generátor.

Weleda a Hello bank!
přispěly prostřednictvím Nadace
Pro půdu na rozvoj Centra Konipas
částkou více než 1 milion korun.

Síť sociálního podnikání TESSEA
podporuje Centrum Konipas v jeho
transformaci k sociálnímu podniku.

Financování v
dalších letech?

Financování Centra Konipas v dalších letech
bude stát na třech základních pilířích
Vzdělávací centrum, jehož příjmy budou stát na pořádání
kurzů ekologického zemědělství a péče o krajinu,
ubytování stážistů, pronájmech a příspěvku na provoz
školní farmy SSHL ve Frýdlantu.
Ubytovací centrum, jehož příjmy budou postavené na
ubytování účastníků kurzů a agroturistice.
Zpracovna a kuchyně bude stát na příjmech z prodeje
stravování účastníkům kurzů a osvětových akcí,
stravování stážistů a přímém prodeji zpracovaných
produktů v místě.

Kde jste v tom vy?

“Hledáme filantropy,
sponzory
i investory
Centra Konipas.
Vydejte se spolu
s námi na cestu
proměny české krajiny
a venkova
na rozmanitou
zahradu plnou života!“

“Nyní potřebujeme
lidi, jako jste vy,
kterým leží na
srdci osud našeho
zemědělství a kteří
chtějí být součástí
růstu nové generace
ekologických
zemědělců.“

Jana Rosenbaumová

ředitelka Centra Konipas

Kontaktujte nás

tel: +420 728 540 612
email: centrumkonipas@gmail.com

Za použité fotografie děkujeme Anně Grosmanové, Kamile Kolaříkové a Martinu Matějovi.

